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 اللغةفيوالمراھقة إحدى المراحل العمریة الھامة في حیاة اإلنسان
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ولة مرحلة انتقال في حیاة الفرد من حیاة الطف :و بھذه الصفة تعتبر المراھقة
والمراھق الذي اجتاز مرحلة الطفولة .، إلى مسؤولیات الكبار والتزاماتھم

المتأخرة بسالم علیھ أن یتكیف مع عالم جدید ، وأن یلعب فیھ دورا ً
.جدیدا ًیبحث فیھ عن االستقالل الذاتي الذي یتمتع بھ الراشدون

ما لھا من وھذه المرحلة رغم قصرھا نسبیا إال أنھا تمتاز بحساسیتھا الكبیرة ل
ن في ھذه أثر كبیر في تحدید االتجاه االجتماعي العام للفرد، وذلك ألنھ یكو

سعى إلى المرحلة أرقى مستوى من الطفل الذي تتملكھ الرغبات والنزوات فی
مطا من تحقیقھا دون أن یضع في اعتباره إمكانیة التحقیق، فھو یمتلك ن

.  ومنطقیةالتفكیر یمكنھ من تحلیل األمور المحیطة بھ وربطھا بصورة عملیة
ھ فعال من إال أنھ في الوقت ذاتھ لم یبلغ حد النضج العقلي الكامل الذي یمكن

یاتھتحقیق االستقاللیة التامة واتخاذ القرارات الحاسمة وتحدید مسار ح



فھ كل ھذا یدفع المراھق إلى تغییر سلوكاتھ ومواق
نظرة كما تتغیر. داخل األسرة ومع المجتمع، ومع نفسھ أیضا

اآلخرین من آباء ومجتمع اتجاھھ، حیث یؤدي في غالب 
األحیان سوء فھم ھذه المرحلة الخطیرة 

إلى عدم تقبل سلوكاتھ ، مما یحدث توتر بینھ
وبین محیطھ الذي یعیش فیھ، سواء داخل األسرة

.أو في المدرسة



تعریف المراھقة  :المقدمة
المراحل و الخصائص و العوامل المؤثرة في :المراھقة-1

سلوك المراھقانحراف 
مراحل و خصائص مرحلة المراھقة1.1
العوامل المؤثرة في انحراف سلوك المراھق2.1

:عالقة المراھق بالمدرس1.3.1
:عالقة المراھق وأصدقاء الدراسة2.3.1

):العنف نموذجا(مشاكل المراھقین في المدرسة -2
إستراتیجیة التعامل مع المراھق وطرق المعاملة التربویة-3

حاجات المراھق1.3
بعض أسالیب التعامل المطلوبة مع المراھق2.3
خاتمة



:مراحل المراھقة
. سنة14-12سنة، وعند الذكور فیما بین 13-11تبدأ مرحلة المراھقة عند اإلناث فیما بین 

: لكل مرحلة مظاھر نمو خاصة بھاو تنقسم إلى ثالث مراحل فرعیة

مرحلة المراھقة المبكرة

مرحلة المراھقة 
المتوسطة

مرحلة المراھقة 
المتأخرة

سنة وھي مرحلة الدراسة اإلعدادیة،15-12من 
سریعةبیولوجیةبتغیراتوتتصف .

سنة وھي في مرحلة الدراسة الثانویة،18-15من 
البیولوجیةالتغیراتاكتمالیتموھنا .

سنة وھي في مرحلة الدراسة الجامعیة21-18من
وتصرفاً مظھراً راشدإنسانإلىالفردیتحولالمرحلةتلكوفي . ،
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:اشكال المراھقة

المراھقة العدوانیة المتمردة المراھقة المنحرفة نسحابیةالمراھقة اإلالمراھقة السویة

على نفسھ 
وعلى األقران 

واألسرة والمدرسة

ھافییمیل 
السلوك نحو
المخدرات
السرقة

واالنحالل األخالقي

ینسحب من مجتمع
األسرة

واألقران
ویفضل االنعزال 
واالنفراد بنفسھ

خالیة من المشكالت•
تتسم بالھدوء نسبیا•
تمیل إلى االستقرار•

واالتزان العاطفي
تكاد تخلو من العنف•

والتوترات االنفعالیة 
الحادة



النمو الجسمي
النمو النفسي
النمو العقلي و الفكري
النمو االنفعالي



ة، الجسمیالبنیةمن التغیرات السریعة على مجموعة
.  تكون نتیجتھا تشكل مزاج جدید للمراھق

النمو الجسمي



دون -یتجھ المراھق أحیانا لخلق بعض المشاكل :اإلرادة
فقط من أجل أن یضع نفسھ في-التفكیر في العواقب

إرادة قویةمواجھتھا، ویثبت بالتالي للمحیط بأنھ أصبح یمتلك
یداخل المراھق شعور قوي بالقدرة على :تحمل المسؤولیة

إال تحمل كامل المسؤولیات وااللتزام بأي أمر تماما كالرجال،
لفشل أنھ قد یتجنب تحمل المسؤولیة ال لشيء إال لخوفھ من ا

. أو العجز
ذه یعتقد علماء النفس واالجتماع أن الخیاالت في ھ:الخیال

ركھ المرحلة العمریة ھي أساس التفكیر عند الشباب، إذ تح
ي وعن طریق التداعیات وتجمع الخواطر وتركیب الصور ف

یات الذھن تخلق صورا جدیدة، وعندھا ینتقل إلى عالم الواقع
 .مرة أخرى



ة یرى أغلب علماء النفس أن الشاب في مرحلة المراھق
ل یمر بأخصب مراحل النمو العقلي وتزاید الذكاء الذي یص

إلى ذروتھ حیث أن جمیع القوى المرتبطة بالعقل تأخذ
تكار باالتساع كالذاكرة والمخیلة والقدرة على اإلبداع واالب
ة حتمیة علما بأن تجاھل ھذه القدرات العقلیة سیتسبب بصور

ومباشرة إلى ضمورھا بمرور الزمن، 
ال وعلى الرغم من بروز الشاب بمستوى عقلي متمیز إ

أنھ یكون عاجزا في أغلب األحیان عن تحلیل األمور 
لحد الذي تبلور المستوى العقلي إلى البطئوتفسیرھا وذلك 

لخیر یجعلھ قادرا على التمییز بین الصح والخطأ أو بین ا
. والشر



الحساسیة الشدیدة للنقد:
من الكبار◦
من أقرب الناس إلیھ◦
إذا كان على مسمع من اآلخرین◦
التقلب االنفعالي:

الفرح إلى الحزن◦
التفاؤل إلى التشاؤم◦
البكاء إلى الضحك◦
االندماج إلى االنعزال◦
طمحافظ على الصالة إلى التفری◦

 یثور ألتفھ األسباب ویحزن إذا
ئة تعرض لإلحباط من األسرة أو البی

.التعلیمیة
الحدة االنفعالیة:

الصراخ بعنف وشتم اآلخرین◦
االندفاع بتھور◦
االرتباك:

العجز والخوف من مواجھة ◦
كالسخریة ، أو ( موقف معقد 

المدح



ھناك عوامل عدیدة متنوعة و متداخلة تؤدي إلى 
:انحراف األبناء و یمكن تصنیف ھذه العوامل إلى



سلوك 
المراھق

: التنشئة االجتماعیة
غیاب التنشئة االجتماعیة

السلیمة یساعد على انحراف
.األطفال

: محددات شخصیة
العوامل الوراثیة والجنس 

والسن واألمراض ، مشاكل 
نفسیة 

…مرتبطة بالخوف

:المدرسة والنظام المدرسي
وإذا لم یجد التوجیھ

و الرعایة الكافیة وواجھتھ 
األوامر وااللتزامات القاسیة 

فقد ینحرف

:الرفاق والصحبة
ممكن أن یشكل األصدقاء 

القدوة
الحسنة و المعین على 

تخطي 
ھذه المرحلة بسالم كما یمكن 

أن
.یشكلوا القدوة السیئة

: األسرة
ن تتعلق بالعالقة بین الوالدی

و العالقات االنفعالیة في
األسرة وأسلوب التربیة 

....العائلیة



یجمع المدرس بین السلطة والمعرفة، لذلك فإن نظرة 
د أن التلمیذ إلیھ قد تكون نظرة إعجاب أو كراھیة، فمن جھة نج

مقابل الطفل بطبیعتھ حساس للظلم ومدرك لالمساواة ، وفي ال
قود، أو قد یتحول المدرس في نظر التلمیذ إلى بدیل لألب المف
حل محلھ األب الموجود لكن ذو التأثیر الضعیف على التلمیذ فی

من زاویة في توجیھ التلمیذ إلى ما یفیده في مستقبلھ، كما أنھ
أخرى نجد أن الرأي الجماعي أو الفكرة السائدة عن مدرس ما 

.في القسم تبلور اتجاه التالمیذ نحوه





خصیة غیر أن الكثیر من المدرسین ال یأبھون بتكوین ش
في لھم، المتعلمین ونضجھا بقدر ما یھتمون بالتحصیل المعر

فدور المدرس ھنا ینحصر في نقل المعلومات وإكمال 
ي مدى المقررات، دونما تكلیف المدرسین ألنفسھم بالبحث ف

مالئمة ما یقدمونھ للتالمیذ من معلومات لوسطھم البیئي
.ولحاجاتھم األساسیة



%النسبة العدد التوافق مع المدرس

96 ,37% 106 توافق ایجابي

3,63% 11 توافق سلبي

100% 110 المجموع

:مدى توافق التلمیذ المراھق مع المدرس: جدول



ة من إذن فالتلمیذ المراھق في ھذه المرحلة العصیب
حیاتھ ینتظر من المدرس أكثر من غیره أن یفھم 
معاناتھ ومشاكلھ،  ففي حالة ما إذا وجد المراھق 
الرعایة و المساعدة من قبل المدرسین و المربین 

فسرعان  ما یتكیف مع ھذا المجتمع، أما إذا صادف 
عایة منھم اإلقصاء والالمباالة وإذا لم یجد التوجیھ والر

د الكافیة وواجھتھ األوامر وااللتزامات القاسیة فق
ینحرف عن الدراسة وھذا قد یظھر من خالل الھروب 

من المدرسة و الغیاب و التأخر واالنحراف داخل 
.البیئة المدرسیة و التخلف الدراسي



سن حین یبدأ المراھق في االبتعاد عن أسرتھ في أوائل
ن ھم المراھقة یصبح في مقدمة رغباتھ أن یكون كأولئك الذی

من سنھ فنراه یمیل أن یلبس مثلھم ویتحدث مثلھم، 
، فالمراھقین عادة شدیدي الوالء والمحبة لبعضھم البعض
ھم لذلك ال یعصون أمرا لبعضھم البعض، كما أن الواحد من

. سرعان ما یتأثر باألخر



وقد یكون المراھق أحیانا على علم أنھ یصعب أن یجد 
عھ إلى صدیقا مخلصا لكن رغبتھ في االستقالل عن األسرة تدف

تھ، محاولة التحرر من قیودھا ویبحث عن صدقات تشعره بأھمی
األسرة وتھیئ لھ الفرصة المناسبة للھروب من مطالب الكبار في

ولدى محاولة المراھق التجانس مع الجماعة، فإنھ . والمدرسة
أن یتفق ینصاع لقوانینھا وتقالیدھا ویحاول أن یبدو وأن یسلك و

مد بكل طریقة ممكنھ مع النمط الذي وضعتھ الجماعة، إنھ یست
مفھومھ عن أھمیة ذاتھ من اتجاھات رفاقھ نحوه وردود أفعالھم 

تقبلھ تجاھھ، فإذا تلقى ما یشعره بالحب واالحترام والقبول، زاد
ا لذاتھ، وساھم ذلك في تكوین مفھوم موجب للذات عنده، أما إذ

إن ذلك تلقى ردود أفعال سلبیة تنم عن عدم التقدیر والقبول ف
ینعكس على مفھومھ عن ذاتھ وتقبلھ لھا



ن وخطورة تأثیر األصدقاء أو جماعة األقران تكمن في أ
لیة معظم أفراد ھذه الجماعة ال یتوفرون على المعلومات العم

ھا فیما أو السلیمة عن مختلف الموضوعات التي تتم مناقشت
ؤثر بینھم، واألخذ بھذه األفكار غیر الصحیحة من شأنھ أن ی

.سلبا على شخصیة المراھق



تظھر على المراھق أو المراھقة مجموعة من 
معاناة األعراض تشیر بشكٍل مباشر أو غیر مباشر ل

المراھق من صعوباٍت في المدرسة، فقد یشكو من
:واحد أو أكثر مما یلي 



ردد من كراھیة االبن للمدرسة نتیجة أفكار سلبیة لدیھ و الخوف و الت
الذھاب إلیھا

متعمدالتغیب عن المدرسة و رفض الذھاب إلیھا بشكٍل متعمد أو غیر
تردي مستوى المراھق في التحصیل الدراسي و األكادیمي
تذمر المراھق من نشاطات المدرسة و غیاب اھتمامھ بھا

.صعوبة توافق االبن مع مجتمع المدرسة
.كثرة الواجبات المدرسیة

.خضوعھ إلغراء بعض زمالئھ من أصدقاء السوء
.اعدم قدرة االبن على النوم لیال بسبب ما یمنعھ من الحضور نھار
.حصیلكثرة المشاكل األسریة یحرم األبناء من الجو الصحي الالزم للت

.میل المراھق للعنف و تغیر طباعھ



ة لقد أصبح العنف المدرسي من الظواھر الملفت
صل للنظر في السنوات األخیرة، بل أصبح أحیانا ی

إلى درجة العدوان داخل المجال المدرسي الذي من 
داب المفروض أن یتسم باالنضباط والنظام واحترام آ

وقت السلوك واالمتثال للقوانین، بل إن المدرسة إلى
ن قریب كانت لھا قدسیة وھیبة خاصة، أما الیوم فإ

ؤكد مظاھر العنف والصراع بین المدرسین والتالمیذ ت
.سقوط طابع القدسیة عن المدرسة



إن أھم ما یسجل في ھذه المدارس، ھو توتر عالقة 
باط األساتذة مع التالمیذ، حیث یعاني المدرسون من عدم انض

روس، التالمیذ داخل الفصل، ومن عدم انتباھھم أثناء إلقاء الد
وامل حیث  یشرد عقل التلمیذ، ویتشتت انتباھھ بسبب ع

ما ، فیلجأ معظم المدرسین إ...داخلیة عنده أو أخرى خارجیة 
دي إلى الضرب أو اإلھانة أو إخراج المشاغبین من القسم، یؤ
ھذا إلى صراع بین المدرس والتلمیذ داخل المدرسة وقد 

میذ ینتقل أحیانا إلى الشارع، كما نسمع من اعتداءات التال
.على األساتذة خارج المدرسة



أما عن األسباب الكامنة وراء ھذا السلوك، فمن 
وكھم جھة نظر التالمیذ ھو تحیز المدرسین واتسام سل
ومعاملتھم للتالمیذ بالظلم والقمع وعدم المساواة 

ات وتحقیرھم وقلة االھتمام بھم، خاصة أن ھذه السلوك
.تكثر في فترة االمتحانات المدرسیة

لذلك فإن النظام المدرسي نفسھ في نظر بعض
یة التقییم المراھقین سببا من أسباب انحرافھم، فمثال تقن

اھقین المعتمدة فقط على الدرجات یعتبرھا بعض المر
مما یثیر ردود فعل نفسیة لدى . عمال غیر عادل

.التالمیذ، وسخطھم على النظام الدراسي ككل



وھكذا فإن ظاھرة العنف في الوسط المدرسي، ظاھرة 
خطیرة ولھا أسبابھا الموضوعیة، ترتبط بعدة عوامل 
صل كاالمتحانات وطبیعة التقییم، وعمل األساتذة داخل الف
ھ یفتقر الدراسي، فھي تعبر عن وضع تربوي غیر سلیم، ألن

إلى أسس موضوعیة تلبي حاجات المتعلم، فالمقررات 
ین الدراسیة وأسالیب التدریس وغیاب قنوات االتصال ب

ي المدرسة ومنافذ الشغل كلھا عوامل خلقت وضعا مزمنا ف
خصائیین مؤسساتنا التعلیمیة، كما أن ھذه المؤسسات تفتقر لأل
لوك السیكولوجیین الذین یالزمون المدارس ویتتبعون س

.التالمیذ ویستمعون إلى مشاكلھم ومعاناتھم



اھقین؟ھل نحتاج إلى إستراتیجیة تربویة للتعامل مع المر
حدث عن اإلستراتیجیة أو المنھجیة التربویة ضروریة عندما نت

ي موضوع التربیة، لیس تربیة المراھق فقط، وإنما في أ
البد أن یكون األبوان والمربون . مرحلة من مراحل العمر

امل مع بصفة عامة على درایة تامة باألسالیب الصحیحة للتع
.  كل مرحلة عمریة حسب خواصھا واحتیاجاتھا

فال یمكن أن نتعامل مع شاب في الخامسة عشرة من 
بعة أو العمر مثال بالطریقة التي نتعامل بھا مع طفل في الرا

وعلى ھذا األساس، البد لنا أن نتحدث عن. الخامسة من عمره
:احتیاجات المراھق



حاجات المراھق

الحاجة إلى 
العمل

الحاجة إلى اإلرشاد 
والتوجیھ

الحاجة إلى 
الشعور باألمن

واالستقرار 
والطمأنینة

االجتماعيالحاجة إلى االستیعاب

الحاجة إلى 
االستقاللیة

الحاجة إلى الحب واألمان، والحاجة إلى االحترام، والحاجة إلثبات الذات، والحاجة 
.للمكانة االجتماعیة، والحاجة للتوجیھ اإلیجابي

الحاجة إلى 
التقدیر



القیم إن عملیة التربیة في مرحلة المراھقة لیست خاصة ب
ب بل ھي مشتركة بین األبوین و الشارع واإلدارة إلى جان
المدرس ولھذا المطلوب ھو أن تكون العملیة مبنیة على 

مة التنسیق بین كل ھؤالء حتى ال تقع تھمیشھا ألنھا مھ
فل صعبة في مرحلة دقیقة حیث أن المراھق لم یعد ذلك الط

ن یكون الذي یقبل ویقلد بسھولة ولھذا فتأطیر المراھق یجب أ
مبني على أسس علمیة موضوعیة تھدف إلى بناء جیل 

ي ھذا المستقبل الذي تنتظره البالد یقول علماء النفس ف
أن المھمة التربویة في سن المراھقة تتمثل في" المجال 

یمة تكوین سلوك حیاتي یصبح أكثر استقالال و أكبر ق
عدام لھذا علینا كمربین أن نجابھ ظواھر عدیدة الن”للمجتمع

.االستقرار االنفعالي في ھذه المرحلة من الحیاة



رب إلیھ أقللمربي دور كبیر في تحدید وجھة التلمیذ فھو
من األب ومن العائلة لذا یجب علیھ أن یجعل منھ شخصا 

وي متوازنا مع نفسھ ومع غیره یوجھھ نحو االستقالل الترب
التقدیر فیجعل التلمیذ یدرك بنفسھ قیمة منجزاتھ عن طریق

وجھھ المحاید ویصحح لھ األفكار الخاطئة بعد اكتشافھا و أن ی
ة والنشاط نحو تثقیف الذات وھذا یكون بتحریضھ على الفاعلی

ك كذل.الحوار السلیم وغیر ذلكو, والرحالت, مثل المطالعة 
ع محیطھ یوجھھ إلى طریقة التعامل الصحیح والتكیف السلیم م

ھملنا قدرة أن الحیاة ال یمكن تعریفھا إذا أ" وبیئتھ یقول بوفیھ
وي على الكائن الحي على تلبیة دواعي البیئة ألن الحیاة تنط

".التلبیة ورد الفعل وھذا ھو النشاط والحركیة والفاعلیة



التفھم لحاجات المراھقین
 األخذ بمبادئ التربیة اإلسالمیة
بالقوةتكثیف اإلرشاد الدیني كمنھج للحیاة بالقدوة ولیس.
سلیمةتوظیف الوازع اإلیماني في توجیھ سلوكھم الوجھة ال
تزویدھم بالمعاییر االجتماعیة
ات، غرس الثقة بأنفسھم وتعویدھم حسن المناقشة واإلنص

قد مع احترام ذواتھم وتقبل حدیثھم وتعویدھم تقبل الن
.  بموضوعیة

مساعدتھم في التغلب على الخوف والخجل
الجمع بین الضبط والمرونة في قیادتھم



 الكشف عن قدراتھم وھوایاتھم ومیولھم وتوجیھھا الوجھة
المناسبة

اتذةتوفیر القدوة الصالحة مع بعض الثقات من األقارب واألس
 تعزیز مبدأ التعاون بدالً من النزعة الفردیة
توفیر الجو اآلمن للمراھق وذلك بتقبلھم واحترامھم وعدم

التدخل كثیراً في أمورھم الشخصیة



لیماً حتى توجیھ المنافسة التي تقوم بین المراھقین توجیھاً س
ال تتحول إلى صراع وتوتر وخلق العداوات 

الجسمیة تقدیم المعلومات الدقیقة الكاملة عن حقیقة التغیرات
وما قد یصاحبھا من آثار نفسیة 

االبتعاد عن التجریح واالنتقاد وإظھار العیوب
ة أو إعطائھم الحق في التعبیر عن الرأي في قضایا أسری

مدرسیة 



مما ال شك فیھ أن مرحلة المراھقة ھي المرحلة التي 
وھي تتسم . تتبلور خاللھا الشخصیة وتأخذ أبعادھا

ا، وتختلف بخصائص تختلف عن مرحلة الطفولة التي تسبقھ
والمراھقة ھي . عن مرحلة الشباب والرشد التي تلیھا

بیئة األسریة المرحلة التي تتطلب خلفیة تربویة ثابتة ألن لل
ھق والمدرسیة آثار حاسمة في مجمل تكوین شخصیة المرا

موه ونواحي حیاتھ، فعندما تلبي ھذه البیئة متطلبات ن
یھ النقد وتحیطھ بالتقبل والعنایة واالحترام، تتحاشى توج

الجمیع الجارح ألخطائھ، یكتسب الثقة في نفسھ، ویشعر أن
ھ، أما عندما تعجز ھذه البیئة عن تلبیة احتیاجات. یفھمھ

فقیرا، وتواجھھ بالقمع والنقد والسخریة، فإن تكیفھ یكون
ویؤثر ھذا في مفھومھ عن ذاتھ، وموقفھ من المجتمع 

.واألقران
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